Thema: Gezien willen worden én alleen willen zijn,
eenzaamheid, vriendschap
Doelgroep: Groep 1 t/m 4

OVER HET BOEK
Beer maakt muziek voor alle dieren in het bos. Daarna wil hij lekker in zijn eentje
luieren op een tak.
Toch roept iedereen om meer, meer, meer. Kunnen alle dieren in het bos hem niet
gewoon met rust laten?
Hoewel… alle dieren? Is er misschien iemand die hem begrijpt?
Met kleine krulletjes en strepen in zwarte inkt brengt Jeska Verstegen een beer en
een zebra tot leven om heel veel van te houden. Een verstild verhaal over verlangen
naar alleen zijn en een vriendschap die je leven verandert.

INTRODUCTIE
•
•
•
•

Vertel dat jullie een prentenboek gaan lezen. Vertel hoe het boek heet en
laat de voorkant zien. Valt de kinderen iets op aan de voorkant? Ziet de beer
er blij uit of juist niet? Waar denken de kinderen dat dit boek over gaat?
Vinden de kinderen het fijn om weleens alleen te zijn, of houden ze van
drukte en veel mensen om zich heen?
Weten de kinderen wat ‘eenzaam zijn’ betekent? Voelen zij zich weleens
eenzaam? Of kennen ze iemand die weleens eenzaam is? (Bijvoorbeeld hun
buurman of oma?)
En wat is het verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn? (Eenzaam zijn is
een gevoel, een naar gevoel. Alleen zijn hoeft niet naar of vervelend te zijn,
soms kan het juist heel fijn zijn om alleen te zijn.)

HET VERHAAL
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Lees het boek voor. Vergeet niet stil te staan bij de prachtige
prenten.
Na het voorlezen kun je een kringgesprek voeren. Beer heeft
urenlang mooie muziek gemaakt, tot hij zo moe is dat hij niet meer
kan. Hij is moe en wil uitrusten in zijn boom. Kennen de kinderen
dat gevoel? Willen zij ook wel eens even alleen zijn?
Wanneer Beer naar zijn boom gaat, rennen de andere dieren
achter hem aan. Ze worden boos als Beer niet nóg een liedje wil
spelen. Wat vinden de kinderen daarvan?
Alle dieren gaan weg, behalve één. Dat is Zebra. Hebben de
kinderen haar al eerder in het boek gezien? Ga samen op zoek.
En het boek van Zebra? Hebben de kinderen dat al eerder gezien?
Zien de kinderen iets bijzonders aan Zebra? (Het verhaal van Beer
staat op haar vacht.) En er is nog iets wat Zebra anders maakt dan
de andere dieren. Weten de kinderen wat dat is? (Zij wil niet iets
van Beer hebben (zijn muziek), ze wil hém juist iets geven: een
verhaal. Ze wil bij hem zijn zonder daar iets voor terug te
verlangen.)
Eerst zegt Beer tegen Zebra dat hij alleen wil zijn. Waarom
bedenkt hij zich?
Het verhaal eindigt ermee dat Beer en Zebra besluiten om samen
alleen te zijn. Kan dat, samen alleen zijn? Wat doe je dan?
Hebben de kinderen ook iemand met wie ze samen alleen kunnen
zijn? Wie is dat? Bijvoorbeeld hun papa, mama, broertje, zusje,
opa, oma of beste vriend(in)? Of juist een huisdier?
Wat vinden de kinderen van de titel Beer is nooit alleen nu ze het
verhaal kennen? Waarom heet het boek zo, denken ze? (Beer is
nooit alleen omdat de andere dieren constant iets van hem willen.
Én hij is nooit alleen omdat hij iemand vindt met wie hij samen
alleen kan zijn.)

KIJKEN
-

-

Er is heel veel te zien in het boek. Bekijk de voorste schutbladen. Welke
verschillende dieren zien de kinderen hier?
Op een van de laatste pagina’s zien we hoe Beer Zebra nakijkt. Haar
hoefafdrukken staan in het zand. Naast Beer op de grond ligt het rode
blaadje dat op de voorkant van het boek in de boom hing. Nu is het
blaadje uit de boom gevallen. Wat zou dat kunnen betekenen? (Beer
beseft als hij Zebra ontmoet dat hij niet langer alleen wil zijn, het speciale
plekje in zijn boom wil hij nu delen met Zebra.)
Hoog in de takken zien we een theepot met één kopje staan. Op de
laatste schutbladen (helemaal achter in het boek) zijn alle dieren uit het
begin weg en is het rustig in het bos. Wel staan er een theepot en twee
kopjes. Van wie zou dat tweede kopje zijn?

OPDRACHTEN
•

•

•

Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag! De illustrator van dit boek, Jeska
Verstegen, maakte gebruik van een speciale techniek bij het tekenen van
Beer. Als je goed kijkt, bestaat Beer uit heel kleine krulletjes en lijntjes.
Kunnen de kinderen zelf ook proberen op deze manier een tekening te
maken?
Jeska Verstegen heeft de wereld van Beer en Zebra tot leven gebracht met
twee kleuren: zwart en rood. Doe een twee-kleuren challenge: laat de
kinderen allemaal twee kleurtjes kiezen en met alleen die twee kleuren een
tekening maken. Dat wordt vast heel mooi!
Optioneel: de kinderen kunnen hun tekening mee naar huis nemen en aan
iemand geven met wie ze samen alleen willen zijn.
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